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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19.00 Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                    Blad 47 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Ole Bro; Christoffer Mortensen; Hilda Bødker Rønn 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 16. juni 2020. 
     Godkendelse af dagsorden    

Protokol for 16. juni 2020 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. 

02 Kirkens liv og vækst. 
a) Sommeraktiviteter - evaluering 
b) Coronasituationen  - siden sidst - status 

Gennemgang af sommeraktiviteter i Lemvig Kirke i ugerne 28 – 31. 
17 frivillige har hjulpet. 
Gode arrangementer afholdt med fine besøgstal og interesse.  
Godt med den nye folder på tysk til turister. Gerne mere materiale. 
Det har været en positiv oplevelse at være med. Godt at være 2 
personer ved aktiviteterne, giver god service.  Deltagelse i turist 
folderne har skabt interesse. 
Kirken var åben til kl. 20. Kun få benyttede dette. 
Brochuren ”Kirkerne i Lemvig Provsti” er en fin brochure. 
Gudstjenestebrochurerne blev der ikke taget så mange af – kan 
skyldes corona-situationen. 
Sommerrul arrangeres også til næste år og vi er med i turistavisen. 
Nye ideer – bl.a. skattejagt for børn. Mød kirken - snak med turister 
uden decideret program. Kirkegårdsvandring med besøg i kapellet 
en gang om ugen. Der nedsættes en arbejdsgruppe i det nye 
menighedsråd.  Postkort + folderen om Lemvig kirke og Heldum 
Kirke var gratis i perioden. 
Det blev besluttet, at disse fortsat skal være gratis.  
Kirkegårdsvandringen sidste uge var godt besøgt. Ca. 50 deltagere. 
Corona-situationen. De fleste regler gælder stadigvæk.  
Forplejning ved Kirkens Dagligstue, 6 persons borde. 
 Rundstykker er på bordene fra start af, hvilket giver en bedre og 
hurtigere afvikling.   Antallet af deltagere er halveret.  
Der arbejdes med en løsning, så der kan sendes lyd og billeder fra 
lokale D til 1. sal. eller omvendt, samt lyd og billeder fra Lemvig 
Kirke til Kirkehuset.  
Det blev godkendt, at bygningsudvalget kan bruge penge på at finde 
den bedste løsning, gerne begge veje. 
Besøgstjenesten har været lukket ned. Opstart tages op i 
diakoniudvalget. 
Ungdomskoret vil gerne deltage i gudstjenesten, så flere synger 
sammen i Lemvig kirke. Understøtter menighedssangen. 
Pt. 15 deltagere i ungdomskoret.  
Præsterne og organisten tager beslutning herom. 

03 Afskedsfrokost/reception 
      a) hvor og hvordan  -  forslag: Kirkehuset 
      b) tilmelding 
      c) planlægning 

Det blev vedtaget, at afskedsfrokost for Kim Eriksen den 20. 
september afholdes i Kirkehuset med lyd og billeder i begge 
lokaler. Indbydelse sættes i KirkeNyt. Tilmelding senest torsdag d. 
17. september. Vi bruger de lokaler, der er til rådighed. 
Anretning/servering iflg. Corona-regler.  
Ruth Kærvang er tovholder.  

04 Velkomstfrokost/reception 
a) hvor og hvordan – forslag: Kirkehuset     

Det blev vedtaget, at velkomstfrokost den 4. oktober for Kristoffer 
Garne afholdes i Kirkehuset. Annonceres i KirkeNyt med tilmelding  
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05 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 

• Opdateringer af covid-19 regler. 
 Udendørs bisættelse/begravelse max. 200 personer. 

Viborg Stift 

• Nyhedsbrev Juridisk afdeling.  
Fælles platform for Århus-Ålborg og Viborg Stift. 

Lemvig Provsti 

• Ny vejledning omkring borebillebekæmpelse modtaget fra 
Nationalmuseet.  

• Afslutning på kirkegårdskort fra Geopartner. 
• Forespørgsel om brug af LED-pærer.  

Gennemgang i vores bygninger sendt til provstiet. 
• Orientering om Den grønne dagsorden i kirken 
• Modtaget opfordring fra støtteforening for Vestervig 

kirkemusikskole om at blive medlem. Dette blev godkendt. 
06 Siden sidst 
 

Konfirmandvelkomst forløb godt med pænt fremmøde. Elektronisk 
tilmelding indkøres. Positivt, at man kan kommunikere via systemet.  
Konfirmandundervisningen begynder den 3. september. 
4 konfirmander konfirmeres d. 19. september 2020. 

07 Valgudvalg 
        Suppleringsvalg til udvalget 

Suppleringsvalg til valgudvalget: 
Da Christoffer Mortensen har meldt afbud til Valgforsamlingen d. 
15. september, blev Kristen Vahr Sørensen indvalgt i valgudvalget. 
Indberettes til Stiftet.  

08 Valgforsamling 15. september 
      planlægning af Valgforsamlingen 

Til valgforsamlingen skal valgbestyrelsen ved indgangen 
kontrollere, om folk står på valglisterne og afkrydse disse samt 
udlevere stemmesedler. Personer, som ikke har stemmeret, er 
velkomne, men skal registreres. Dagsordenen vises på lærred. 
Stemmesedlerne skal være entydige og på uigennemsigtigt papir i 
forskellige farver. Lemvig for sig og Heldum for sig.  
Kirsten Vindum laver disse. Skriveredskaber udleveres til hver. 
Valglisten udskrives d. 8. september. Valgbestyrelsen er 
stemmetællere. Blanket til beslutningsprotokollen udskrives. 
Opstillede kandidater skal samtykke på blanket, som kan afhentes 
på Kirkehuset. 
Kun medlemmer i det pågældende sogn har tale og stemmeret. 
Lemvig og Heldum holder afstemning hver for sig. 
På stemmesedlen må der stå op til 5 forskellige navne på Lemvigs 
liste og 1 på Heldums liste. Det er frivilligt, om man vil skrive 1 
eller flere navne. Det er valgbestyrelsen, der tager stilling til, om 
stemmesedlen er ugyldig eller ej. Der kan laves en ekstra ordinær 
valgforsamling. Stedfortrædere vælges ved særskilt afstemning. 
I 6 særlige tilfælde kan der afgives stemme ved fuldmagt.  
Denne blanket kan afhentes på Kirkehuset.  
Der orienteres om blanketterne i KirkeNyt.   

09  Kvartalsrapport pr. 30.06.2020.  
     Gennemgang og godkendelse  
      (2 bilag vedlagt) 

Kvartalsrapport fra 2. kvartal blev gennemgået og godkendt.  
Sendes til provstiet. 

10  Orientering om budget 2021 
      a) Udmelding fra provstiet 
       b) Budgetsamråd - 3. september 
              (Bilag eftersendes) 

Udmelding fra provstiet: Den foreløbige driftsrammebevilling vedr. 
budget 2021 udgør 6.713.280 kr. Bevillinger gennemgået. 
Budgetsamråd afholdes 3. september 2021. Formand, kasserer og 
regnskabsfører deltager. 
Samarbejdsaftale vedr. skyldige feriemidler i forbindelse med den 
nye ferielov udleveret. Godkendt. 



Lemvig, d. 25. august 2020 /jst/kgo 
Side 3 

Samarbejdsaftale vedr. ajourføring af digitale kirkegårdskort i 
Lemvig Provsti med serviceaftale to gange om året udleveret. 
Godkendt. 

11 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ydunslund 5: Fugning af fortrappe er foretaget. Nye fliser lagt ved 
sydsiden. Oprydning i haven. Til efteråret beskæres træer.  
Vægge spartles og males samt døre males. 
Nis Petersens vej 26: Nogle vinduer skiftet. Inden indflytning er der 
blevet gjort rent og vinduer vasket. Pletmalet ved loftsvinduer. 
Indflytningssyn afholdes efter nærmere aftale. Lejekontrakt indgået 
med Kristoffer Garne fra 1. august til 30.september.  
Ny leverandør er valgt til kalkning af Lemvig Kirke. 
Lamper i Kirkehuset vurderes. Ny elevatoraftale indgået.  

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Møde afholdes 16. september. 

    Aktivitetsudvalg  Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg 6000 kr. i §18 midler bevilget. 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

    Informationsudvalg Referat rundsendt. Ny aftale med lokaleavisen er lavet.  
Fast pris for 49 udgivelser. E-profil avis er med i aftalen. 
Forsøgsordning for 2020/2021.  

    Sognemedhjælperudvalg Møde på torsdag 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Valgudvalg Harald Schrøder, Hilda Bødker Rønn og Jette Stokholm deltog i 
valgkursus. 

12  Kontaktperson/Formand        Ansatte er i fuld gang. 
Svend-Erik starter mandag i jobprøvning på Kirkegården i 13 uger.  
Invitation modtaget til Indvielse af skulptur IRIS på torvet. 
Efterfølgende sang og fortælling i Lemvig kirke samt frokost. 

13  Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Provstiets Kirkehøjskole er ikke planlagt. 
Studiekreds starter op i januar 2021. 
Første foredragsaften er d. 8. september. 
Den 11. september begynder et nyt tiltag med Kirkeleg i Lemvig 
kirke for dagplejere ved Nina Davidsen og Kirsten Vindum. 
Fin Vægtergudstjeneste afholdt. 
Årsmødevægtergudstjeneste afholdes i Lemvig kirke d. 13. 
september, hvor vægterne synger undervejs. 
Gudstjenesteudvalget afventer ny præst. 
Aflysninger p.g.a. corona: Høstgudstjeneste i skoven ved Risbæk 
Gl. skole; høstgudstjeneste for udviklingshæmmede på Dagsværket 
samt Kulturnat den 13. oktober. 

14 Eventuelt           Brev modtaget fra Kristeligt Dagblad ang. gratis abonnement til 
menighedsrådsmedlemmer i 4 uger.  

Afslutning ved Kim Eriksen 
 


